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البخاري والقرآن الكريم 

من خالل كتاب جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين لزكريا أوزون 

دراسة و نقد 

 

م بكلية الشريعة 15/7/2010 –14بحث مقدم لمؤتمر االنتصار للصحيحين المنعقد في الفترة من 

 بالجامعة األردنية
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نصر ابراهيم فضل البنا . د

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة  - استاذ الحديث المشارك

االردن – عمان 



2 

 

 

المقدمة 

: الحمد  الذي أنزل عمى عبده الكتاب ولم يجعل لو عوجا، والصبلة والسبلم عمى من بعثو ا رحمة لمعالمين وبعد

فمن المعموم أن عمم الحديث من أشرف أنواع العموم ألن فيو بيانًا أللفاظ الرسول الكريم صمى ا عميو وسمم وثمرة 
عمم أصول الحديث تمييز الصحيح من السقيم والصدق من الكذب في ألفاظ النبي صمى ا عميو وسمم وفي اآلونة 
األخيرة ظير من يتطاول عمى السنة النبوية ومصادرىا األصمية وكان أحد المتطاولين شخصا يدعى بـ زكريا أوزون 

إنقاذ الدين من إمام المحدثين، إعتبر أن البخاري جانيًا عمى الدين وجاء ىو إلنقاذ – كتب كتابًا سماه جناية البخاري 
الدين منو وعرض الكاتب لمائة حديث وحديثين في فصول ثمانية، وأدعى في كل فصل من تمك الفصول ظيور 
التناقض والتعارض بين األحاديث التي أوردىا البخاري تارة، وجعميا مناقضة لمقرآن تارة أخرى، ودعا الكاتب إلى 
طرح تمك األحاديث من صحيح البخاري حتى تكون لو مصداقية ومنيجية حيث أنو اتيمو بعدم المصداقية وطعن 

حتمال الخطأ والنسيان عمييم والكاتب في خبلل بحثو لتمك األحاديث  بخيار الصحابة بدعوى أنيم غير معصومين وا 
لم يرجع إلى كتب أىل العمم الثقات بل بحثيا من وجية نظره الخاصة، معتبرًا أن وجية نظر العمماء السابقين قديما 
وحديثا إنما ىي نظرة تقميدية فيو يريد أن يجدد ومن تجديده ىذا ظير الطعن، باإلضافة إلى طعنو بخيار الصحابة 

. كعائشة وأبي ىريرة وعبدا بن عباس رضي ا عنيم أجمعين

البخاري والقرآن الكريم وال يتناول فصواًل أخرى – الفصل الثاني – وبحثي ىذا يبحث في فصل من فصول الكتاب 
إنقاذ الدين من إمام – من خبلل كتاب جناية البخاري – البخاري والقرآن الكريم - لمكتاب ووسمت ىذا البحث بـ 

. دراسة ونقد وىذا البحث يقع في مقدمة ومبحثين وخاتمة– المحدثين 

. وصف إجمالي لمكتاب وفصولو: األول منيما

. البخاري والقرآن الكريم: المبحث الثاني

وجعمت ىذا المبحث في ثبلثة مطالب  

. أسباب النزول وقسمت ىذا المطمب إلى ثبلثة مسائل: المطمب األول

. أول ما نزل: المسألة األولى

. آخر ما نزل: المسألة الثانية

. أسباب النزول واإلستدراك عمى التنزيل الحكيم: المسألة الثالثة

: النسخ في آيات الكتاب وناقشت في ىذا المطمب مسألتين ىما: المطمب الثاني
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. نسخ التبلوة وبقاء الحكم: المسألة األولى

. نسخ التبلوة والحكم: المسألة الثانية

. األحاديث القدسية وعبلقتيا بالقرآن الكريم: المطمب الثالث

الخاتمة 

. وفييا أبرز النتائج والتوصيات

. وا أسأل أن يوفقنا لخدمة سنة نبينا صمى ا عميو وسمم وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين
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ممخص البحث 

مؤلف كتاب جناية البخاري أورد في كتابو عددًا من األحاديث المخرجة في صحيح البخاري وادعى أنيا متناقضة 
فيما بينيا وانيا مناقضة لمقرآن الكريم فجاء ىذا البحث ليجمي تمك األحاديث ويدفع عنيا التعارض والتناقض بأسموب 
عممي بعيدا عن المياترات ويظير تحامل الكاتب عمى السنة النبوية وعمى صحيح البخاري بالذات باعتبار أنو أصح 

. اتباع العقل– زعم فيو الكاتب– الكتب فأراد أن يعمل بو معاول اليدم لتسقط السنة ويبطل التشريع ولكن بأسموب 

الوصف اإلجمالي لمكتاب : المبحث األول
 صفحة وطبعتو دار الريس 165يقع الكتاب في - إنقاذ الدين من إمام المحدثين- جناية البخاري :  ىذا الكتاب

بيروت 
ىذا الكتاب حوى عمى مقدمة وفصول ثمانية ، أراد مصنفو أن ينقذ الدين بزعمو من إمام المحدثين واعتبر أن اإلمام 

 -  1بزعمو– البخاري قد جنى عمى الدين جناية عظيمة فأراد أن يزيل تمك الجناية، وأىدى كتابو 
 .إلى كل من يحترم العقل ويقدره -
 .إلى كل من يحتكم إلى العقل في الحكم عمى النقل -
 .إلى كل من أضاء شمعة االبداع في ظبلم التقميد األعمى -
 .إلى كل من أضاء شمعة الفكر في ظبلم القياس واآلبائية -
 .إلى كل من أحب الناس عمى اختبلف أجناسيم وأديانيم ومعتقداتيم -

فقد زعم فييا أن اشكالية الحديث النبوي من أىم وأعقد األمور في الدين االسبلمي،والبحث فييا  : أما المقدمة
. يتطمب جرأة مدعومة بالعمم 

وقد تم انتقاء صحيح اإلمام البخاري لمناقشة موضوع الحديث النبوي كونو افضل وأصح كتب الحديث عند كثير من 
أئمة المسممين وزيادة في الدقة والحرص فقد تم اعتماد األحاديث التي اتفق عمييا الشيخان، واعتبر أن صحيح 
البخاري محاٌط باليالة والقدسية، والواجب إعمال العقل لمتخمص من أوىام النقل، واألبحاث جاءت مبسطة مركزة 

. 2مباشرة بعيدة عن التعقيد والتكرار
والكاتب  أراد بزعمو أن ينيض اليمم ويعمل العقول لمتخمص من أوىام النقل فجاء كتابو في فصول ثمانية ؛ضم كل 

جعمو عن زبدة الكتاب ؛ جمع فيو  :والفصل األول. فصل من الفصول مجموعة من األحاديث التي تكمم عنيا 
ن كان أستاذه في ذلك محمود أبو رّية في كتابو أضواء عمى السنة  الشبيات المختمفة قديميا وحديثيا، وأثارىا ،وا 

ولكنو لم ينسب إليو إال قميبل حتى ال يفطن إليو ويعرف مصادر كتابو فينبو إلى ذلك ، ولو رجعنا إلى : المحمدية 
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ومن تمك 4 لوجدنا اإلجابة عمييا في كتاب أضواء عمى السنة المحمدية لمحمود ابو رّية 3األسئمة التي أثارىا 
ىل الحديث النبوي وحي منّزل؟ ىل الحديث النبوي مصدر تشريع؟ وىل الحديث النبوي مقدس؟ :  األسئمة

 من كتابو 28  إلى ص14ناقش ىذه األسئمة وغيرىا وأجاب عمييا إجابات مختمفة وأخذت ىذه المناقشة من ص
. المذكور

فقد تكمم فيو عن أربعة عشر حديثًا – وىو موضوع بحثي ىذا – فعنونو بـ البخاري والقرآن الكريم : الفصل الثانيأما 
. 5ىي أسباب النزول، النسخ في آيات الكتاب، واألحاديث القدسية:وقسمو إلى ثبلثة موضوعات 

الرسول والرأي : فجعمو عن البخاري والرسول الكريم واشتمل عمى موضوعات أربعة ىي: الفصل الثالثأما 
. 6وتكمم فيو عن عشرين حديثا. اآلخر، الرسول والغزو، الرسول وتطبيق الحدود، الرسول وتأثير اآلخرين

تكمم فيو عن البخاري والديانات األخرى، واشتمل ىذا الفصل عمى سبعة أحاديث، وخرج بنتيجة أن : الفصل الرابعو
. 7فا أعمم بحاليا (مسيحية، ييودية، ىندوسية، بوذية)المسممين أصحاب الجنة أما أىل الديانات والممل 

وتكمم فيو عن ثمانية عشر حديثا وناقش فيو موضوعين ‘فجعمو عن البخاري والحكم والصحابة : الفصل الخامسأما 
 .8الحكم في االسبلم وطاعة الحاكم وحرمة المدينة ، وأحوال بعض الصحابة: رئيسين ىما

فجاء عن البخاري والمرأة ، وتكمم فيو عن سبعة عشر حديثا، وخرج بنتيجة أن المرأة مسموبة : الفصل السادسأما 
. 9اإلرادة وأقل رتبة من الرجل، وأن الراوي لتمك األحاديث أبو ىريرة ونسبيا إلى النبي صمى ا عميو وسمم

أن :تحدث فيو عن البخاري ومجموعة متناقضات ، وتكمم فيو عن ثبلثة عشر حديثا وخرج بنتيجة : والفصل السابع
صحيح البخاري مميء باألحاديث المتناقضة في معظم المجاالت وعمى مختمف المستويات فتارة يأمر،  وتارة ينيى 
،ومرة يقّر بالرقية ويقبل أمواليا، وتارة يرفضيا، وتارة يأمر بالحجامة ومرة ينيى عنيا، ومرة يمدح الشعر ويحض 

. 10عميو حسان وتارة يذّمو وينياه عنو
قارن فيو بين الماضي والحاضر وتكمم فيو عن حديثين اثنين وخرج بنتائج غريبة ال توجد إال عند لفصل الثامن وا

اوزون بل بمغت الوقاحة بو إلى اتيام النبي صمى ا عميو وسمم واالدعاء بأنو لم يقم حّد شرب الخمر عمى عمو 
. 11بسبب قرابتو

                                                           

. 14    جناية البخاري ص 3
     كتاب طبع في مصر تكمم فيو مؤلفو عن السنة النبوية وتاريخيا وطعن فيو مؤلفو في الصحيحين وخيار الصحابة  4
 56ص – 31   جناية البخاري ص  5
 84ص  – 57    جناية البخاري ص 6
 91ص  – 85    جناية البخاري ص  7
 112ص  – 93    جناية البخاري ص  8
 134ص  – 113    جناية البخاري ص  9

 151ص  – 135    جناية البخاري ص  10
 158ص  – 153    جناية البخاري ص  11
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فجعميا عمى سبيل السخرية واالستيزاء وقال مادام أن اإلمام عمي رضي ا عنو أكد أّن ما يمزمنا ىو : الخاتمةأما 
وبالنظر إلى . كتاب ا وما في ىذه الصحيفة فمم جمع اإلمام البخاري صحيحو  وقدأثبت  ذلك في صحيحو 

األحاديث التي أوردىا في الفصول المختمفة أجد أّن أوزون قد طعن في مائة حديث وحديثين في صحيح البخاري 
وىو البخاري : ،وأثار حوليا الشبيات المختمفة، وىذا البحث رد عمى طعنو باألحاديث الواردة في الفصل الثاني 

. والقرآن الكريم
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 12البخاري والقرآن الكريم :المبحث الثاني
: أورد الكاتب  في ىذا الفصل أربعة عشر حديثًا، وقسم ىذا الفصل إلى ثبلثة موضوعات ىي

. األحاديث القدسية: ثالثا. النسخ في آيات الكتاب: ثانيا.  أسباب النزول: أوال
: أما المطمب األول أسباب النزول  

 أن ىذا المصطمح المستخدم في كتب التفسير، والفقو، فيو تطاول عمى معرفة ا تعالى، والذي ال 13زعم الكاتب .1
 .يحتاج إلى سبب مادي في إنزال الكتاب

أن معظم األحاديث الواردة في أسباب النزول ، إنما ىي أقوال وأفعال الصحابة وآراؤىم لم تنسب القول إلى  .2
 :الرسول الكريم، وقسمت ىذا المطمب إلى ثبلثة مسائل

 أول ما نزل : المسألة األولى
، وىذا إن دل 14واستدل عمى زعمو السابق باختبلف الروايات في البخاري عمى أول اآليات نزوال وكذلك آخرىا نزوال

. 15فيدل عمى غياب دقة المتابعة ومصداقية البحث والتحري والتمحيص– عنده – عمى شيء 
وزعم الكاتب أّن ىذا يدل عمى غياب دقة المتابعة ومصداقية البحث والتحري والتمحيص، وىذا كبلم إنشائي : قمت 

ليس عميو أثارة من عمم وال أساس لو ولو نظر بمصداقية كما زعم واطمع عمى ما كتبو السابقون لما خرج بيذه 
. النتيجة المزعومة

: ىذا وقد أجرى بحثو عمى حديثين
أول ما بدئ بو رسول ا صمى ا عميو وسمم من الوحي الرؤيا " حديث عائشة رضي ا عنيا قالت :األول منيما 

. 16"الصالحة في النوم
 بين رسول ا صمى ا عميو وسمم 17 وتساءل الكاتب حول امكانية السيدة عائشة في نقل عين الحوار الذي جرى 

. وزوجو خديجة رضي ا عنيا وكأنيا كانت موجودة معيما، ىذا الحوار الذي جرى قبل والدتيا بأكثر من سنة
: ولئلجابة عمى  ما أثاره من شبو أقول

نقل الحوار الذي جرى بين الرسول صمى ا عميو وسمم وأم المؤمنين خديجة رضي ا عنيا من قبل أم : أوال
المؤمنين عائشة رضي ا عنيا أمر ميسور ال سيما أَن عائشة ىي زوجو أيضا، وما المانع أن يكون الرسول صمى 

                                                           
 31    جناية البخاري ص  12
 32    المرجع السابق ص  13
 32    المرجع السابق ص  14
 32    المرجع السابق ص  15
 3 ، البخاري باب كتاب بدئ الوحي باب 33    جناية البخاري ص  16
 34    جناية البخاري ص  17
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ا عميو وسمم أخبرىا بذلك، كما أخبر جابر بن عبدا في الحديث اآلخر الذي استدل بو عمى أول ما نزل 
. ، عمما بان جابر بن عبدا من االنصار والحادثة وقعت قبل اليجرة بثبلثة عشر عاما(المدثر)

نسي الكاتب أن والد أم المؤمنين عائشة رضي ا عنيا ىو أبو بكر الصديق وىو أول من أسمم من الرجال : ثانيا
. وما المانع أن يكون والدىا أخبرىا بذلك فتكون روايتيا عن صحابي

والصحيح أنياحدثت قبل أكثر من خمس :، قمت 18قال الكاتب والحادثة جرت قبل والدتيا بأكثر من سنة: ثالثا
سنوات فمو كان الكاتب عنده مصداقية البحث التي يدعو ليا لتبين لو ذلك،  عممًا أن النبي صمى ا عميو وسمم 

.  لمبعثة5توفي وكان عمرىا ثماني عشرة سنة، عشر سنوات بعد اليجرة وثمان قبل اليجرة فتكون ولدت سنة 
سؤال الكاتب حول امكانية السيدة عائشة نقل الحوار الدائر بين رسول ا صمى ا عميو سمم وزوجو السيدة : رابعا

خديجة فيو َغْمز بأم المؤمنين عائشة وام المؤمنين خديجة رضي ا عنيما وفيو اتيام ألم المؤمنين عائشة رضي 
ا عنيا بأنيا تكممت ببل عمم واألصل احترام أميات المؤمنين وعدم اطبلق اسميا المجرد ، وما أجمل ما قالو عمار 

أغرب منبوذا مقبوحا ، أتؤذي :" بن ياسر رضي ا عنو عندما نال رجل من أّم المؤمنين عائشة رضي ا عنيا
. 19"حبيبة رسول ا صمى ا عميو وسمم

. 20كانت عائشة رضي ا عنيا أفقو الناس، وأحسن الناس رأيًا في العامة: وقال عطاء بن أبي رباح
 21حدثتني الِصّديقة بنت الصديق البريئة المبرأة: وكان مسروق إذا روى عنيا يقول

 22ما رأيت أعمم بفقٍو وال بطٍب وال بشعٍر من عائشة: وقال عروة بن الزبير
الحديث الذي أورده الكاتب أخذه من موضع واحد وىو كتاب بدء الوحي عممًا بأن اإلمام البخاري كرره في : خامسا

، فمم اقتصر عمى موضع واحد {6982، 4957، 4956، 4955، 4953، 3392، 3}مواضع كثيرة وأرقاميا ىي 
. وترك بقية المواضع؟

سألت أبا سممة عن أول ما نزل من : حديث جابر بن عبدا األنصاري عن يحيى بن أبي كثير: الحديث الثاني
. 23القرآن فقال يا أييا المدثر الحديث

ناقش الكاتب الحديث وقارن بينو وبين الحديث األول وقال إن ىناك تعارضًا بين الحديثين أحدىما يقرر إقرأ، والثاني 
زالة إحدى الروايتين . 24يقرر المدثر، وحتى تكون لئلمام البخاري مصداقية وموضوعية يجب حذف وا 

                                                           
 34    جناية البخاري ص  18
.  دار الفكر191: 6م 6    ابن االثيرالجزري عمي بن محمد أسد الغابة  19
 191: 6    أسد الغابة  20
 191: 6    المصدر السابق  21
 191: 6    المصدرالسابق  22
.  سورة المدثر74 ، البخاري كتاب التفسير 35    جناية البخاري ص  23
 35    جناية البخاري ص  24
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اإلمام البخاري رحمو ا عنده المنيجية والموضوعية والمصداقية حيث أنو أورد الحديث في مواطن عدة كما :قمت 
: سبق، أما الكاتب فيو الذي ال مصداقية لو وال موضوعية وذلك ألدلة كثيرة منيا

اذا عممنا أنو يفعل ذلك – حديث جابر رضي ا عنو أورده اإلمام البخاري في أماكن متعددة من صحيحو : أوال
، فمم اختار الكاتب {6214، 4954، 4926، 4925، 4924، 4922، 3238، 4}:تحت األرقام اآلتية– ليدف 

. رواية واحدة وأعرض عن الباقي
 عن جابر بن عبدا رضي ا عنيما قال سمعت رسول ا صمى 4954، 4925لو رجع الكاتب إلى رواية : ثانيا

. 25بينما أمشي: ا عميو وسمم وىو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثو
أخبرني جابر بن عبدا أنو سمع رسول ا صمى ا عميو وسمم : باب والرجز فاىجر، قال 4926والرواية رقم 

. 26يحدث عن فترة الوحي فبينما أنا أمشي
. 27 فإذا الممك الذي جاءني بحراء 4وكذلك رواية رقم 

لو كمف الكاتب نفسو بقراءة ما قالو األئمة األعبلم لما وقع في التناقض المزعوم وطمب إزالة إحدى الروايتين : ثالثا
، وقال 28إذا أ مكن الجمع بين الحديثين المتعارضين ال يعمد إلى الترجيح: قال ابن الصبلح. من صحيح البخاري

. ومختمف الحديث ىو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاىرًا فيوفق بينيما أويرّجح أحدىما: 29السيوطي
: وقد جمع أىل العمم بين حديث عائشة رضي ا عنيا وحديث جابر رضي  عنيما بمايمي

 .30دل قولو عن فترة الوحي، وقولو الممك الذي جاءني بحراء عمى تأخر نزول سورة المدثر عن إقرأ .1
 .31المراد باألولية في قولو أول ما نزل سورة المدثر ،أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي .2

                                                           
.  الطبعة السمفية678/ 8 م 13فتح الباري شرح صحيح البخاري /     ابن حجر العسقبلني  25
 679/ 8    فتح الباري جـ  26
 27/ 1    فتح الباري   27
 المكتبة العممية 257أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن، تحقيق نور الدين العتر مقدمة في عموم الحديث ص:     ابن الصبلح 28

 966المدينة المنورة 
 1966|2  تحقيق عبدالوىاب عبد المطيف دار الكتب الحديثة ط196/ 2    السيوطي جبلل الدين عبدالرحمن تدريب الراوي  29
 52/ 1اإلتقان في عموم القرآن :  ، السيوطي28/ 1    فتح الباري  30
 52/ 1، اإلتقان 678/ 8    فتح الباري  31
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 .32أو أولية مخصوصة باألمر باإلنذارال أنيا أولية مطمقة .3
 استخرج جابر أول ما نزل يا أييا المدثر باجتياد منو وليس ىو من روايتو والصحيح ما وقع في 33قال الكرماني .4

 .حديث عائشة
 .34ويحتمل أن تكون األولية بسبب متقدم وىو وقوع التدثر الناشئ عن رعب ،وأما اقرأ فنزلت ببل سبب ابتداء .5
 .35أن السؤال كان عن نزول سورة كاممة فبين أن سورة المدثر نزلت بكماليا قبل سورة اقرأ .6

يظير بجبلء أنو ال تناقض بين ما نقمو اإلمام البخاري عن أّم المؤمنين عائشة رضي ا عنيا وعن جابر : والنتيجة
بن عبدا رضي ا عنيما وأن أم المؤمنين عائشة لم تتقول كم زعم أوزون بل سمعت من رسول ا صمى ا عميو 
وسمم مباشرة، بل ىي أقرب إلى رسول ا صمى ا عميو وسمم وأقدم اسبلما ىي ووالدىا  من جابرولو نظر أوزون 

.  ولو رجع إلى أقوال أىل العمم لما وقع في ىذه األخطاء القاتمة – كما زعم – بعين االنصاف والمصداقية 
وكأنيا قضية مسمم بيا – زعم الكاتب أنو يوجد خبلف في أول ما نزل :  آخر آيات التنزيل الحكيم:المسألة الثانية

 وبينت خطأه وتدليسو وكذلك ىنا فإنو أورد مجموعة من األحاديث وزعم أّن بينيا 36وقد ناقشتو بيا سابقا– عنده 
: تناقضًا غير مقبول لذا أورد

والصواب كتابكم :  قمت37يا أمير المؤمنين آية في كتابيم: حديث عمر بن الخطاب أن رجبل من الييود قال لو: أوال
﴿ الَيوم أكَممت َلُكم ِديَنُكم وأتَمْمُت :أُي آيٍة قال: قال. ، لو عمينا معشر الييود نزلت التخذنا ذلك اليوم عيدا-تقرؤونيا

ومنطق األمور أن تكون ىذه اآلية نياية التنزيل الحكيم ؛ – َعَمْيُكم ِنْعَمِتي وَرِضيُت َلُكم اإلسبلم دينا﴾، قال أوزون 
. 38ألنيا تدل عمى اكتمال الدين واتمام النعمة ، وال يعقل أن ينزل بعدىا أية أحكام أو تعميمات

آية اختمف فييا أىل الكوفة فرحمت فييا إلى ابن عباس، فسألتو :حديث ابن عباس عن سعيد بن جبير قال : ثانيا
. 39ىي آخر ما نزل [93النساء ]نزلت ىذه اآلية ﴿ َوَمن َيْقُتل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّدًا َفَجَزاُؤُه َجَينَُّم َخــاِلدًا ِفيَيا ﴾ :عنيا، فقال 

 .40حديث البراء بن عازب آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك: ثالثا
–  كما يراىا أوزون – والنتيجة 

                                                           
 52/ 1، اإلتقان 678/ 8    فتح الباري  32
 678/ 8    فتح الباري  33
 102  -  95فضل حسن         محاضرات في عموم القرآن : ، عباس 52/ 1اإلتقان :     السيوطي  34
 51/ 1    اإلتقان  35

 4     انظر المسألة األولى ص  36
 ابا زيادة االيمان ونقصانو 33 ، البخاري كتاب اإليمان 36    جناية البخاري ص  37
 37    جناية ص  38
 37    جناية ص  39
 38    جناية ص  40
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أن ىناك اختبلفًا في تحديد آخر آيات التنزيل الحكيم بين الصحابة الذين يخطئون ويصيبون كغيرىم وكان عمى  .1
اإلمام البخاري تحري األصح واألدق من الحديث واعتماده خصوصًا أنو كان أقرب إلى زمانو وعيده إلى الصحابة 

 .41والسمف
يعتبر البعض أن ترتيب آيات القرآن الكريم جيد انساني وبالتالي فإن قراءة تمك اآليات يمكن أن تتم ببل تسمسل  .2

! ؟.42أو ترتيب فيما بينيا ألن اإلنسان يسعى إلى السيولة
: ولمرد عمى ما زعمو زكريا أوزون أقول

نما ىّول األمور ونظر إلى  .1 الحمد  ال يوجد أي تناقض وال تعارض بين األحاديث الثبلثة التي ذكرىا الكاتب، وا 
الروايات بعين الناقد غير النزيو ولو كان نزييا في نقده لرجع إلى كتب أىل العمم وطالع المسألة ال سيما أن المسائل 
التي ذكرىا بحثيا العمماء سابقًا وعمى رأسيم الحافظ بن حجر وأوردىا البخاري في أكثر من موضع وكذلك كل من 

 .43كتب في عموم القرآن عقد فصبًل سماه آخر ما نزل من القرآن الكريم
عند الرجوع إلى الحديث األول حديث عمر بن الخطاب رضي ا عنو وجدت أن الكاتب غّير كممة في الحديث  .2

، وبنى عمييا أن ىذه اآلية تكفي معشر الييود حسب نص الحديث وىذا 44آية في كتابكم حرفيا إلى كتابيم– وىي 
 .45شأنيم أو شأن حبرىم وال عبلقة لذلك بالمسممين من قريب أو بعيد

 نجد أن البخاري أورد قوال آخر في آخر ما نزل وىو قولو 46عند الرجوع إلى اإلتقان في عموم القرآن لمسيوطي: ثالثا
 ىذه اآلية نزلت قبل موت النبي صمى ا عميو وسمم 47:قال ابن جريج" واتقوا يومًا ترجعون فيو إلى ا:" تعالى

. 48بتسع ليال، وقال ابن جبير ومقاتل بسبع ليال
: وقال فضل حسن عباس عمى أن الكبلم في أول ما نزل يختمف عن الكبلم في آخر ما نزل من حيث أن

أن أول لقاء جبريل عميو السبلم سيدنا رسول ا صمى ا عميو وسمم وىذا يحتاج إلى أحاديث صحيحة :  أوال
مرفوعة إلى الرسول صمى ا عميو وسمم،وليس آخر ما نزل كذلك لذا كثرت الروايات واألقوال ومع ىذه الكثرة ال 

. 49نجد رواية مرفوعة إلى الرسول الكريم بخبلف أول ما نزل

                                                           
 38    جناية ص  41
 39    جناية ص  42
 103 ، غذاء الجنان محاضرات في عموم القرآن ص 60 – 57/ 1    أنظر اإلتقان في عموم القرآن  43
 36    جناية ص  44
 37    جناية ص  45
 57/ 1    اإلتقان  46
 4544    البخاري حديث رقم  47
 375/ 3 م 20أبو عبدا محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القرآن :     القرطبي 48
 دار النفائس عمان 103غذاء الجنان بثمر الجنان محاضرات في عموم القرآن ص      49
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وعميو فإنو يمكن الجمع بين تمك اآلثار ، وىذا ما قام بو السيوطى رحمو ا في اإلتقان وما قام بو إمام المفسرين 
اختمف أىل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضيم يعني جل ثناؤه بقولو : 50الطبري في تفسيره الفذ اجابة كافية قال

أكممت لكم أييا المؤمنون فرائضي عميكم وحدودي وأمري اياكم ونييي وحبللي وحرامي وتنزيمي : ﴿أكممت لكم دينكم﴾
 معنى ذلك اليوم أكممت لكم دينكم حجكم فانفردتم 51فأتممت جميع ذلك فبل زيادة فيو بعد اليوم  وقال آخرون.... 

وأولى األقوال في ذلك أن . بالبمد الحرام تحجونو أنتم أييا المؤمنون دون المشركين ال يخالطكم في حجكم مشرك
إن ا عز وجل أخبر نبيو صمى ا عميو وسمم والمؤمنين بو أنو أكمل ليم يوم أنزل عمى نبيو دينيم بافرادىم : يقال

جبلئو عنو المشركين حتى حّجو المسممون دونيم ال يخالطيم المشركون وىذا ما رجحو ابن جرير  بالبمد الحرام وا 
. الطبري

. 52وقد ذىب جماعة إلى أن المراد باإلكمال ما يتعمق باصول االركان ال ما يتفرع عنيا: قال ابن حجر
." يستفتونك قل ا يفتيكم في الكبللة" أما آية: رابعا

نزلت والنبي متجيز لحجة الوداع ونزلت بسبب : ىذه آخر آية نزلت من القرآن الكريم  وقيل: قال البراء بن عازب
 54يستفتونك ؛أي في شأن الفرائض: وقال السيوطي.  ، وىذه في األحكام والفرائض53جابر
وىو مروي عن ابن عباس رضي  [93النساء]وأما آية ﴿ َوَمن َيْقُتل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّدًا َفَجَزاُؤُه َجَينَُّم َخـاِلدًا ِفيَيا ﴾ : خامسا

. 55ا عنيما
في حياة النبي صمى ا عميو وسمم ،وما عمم الكاتب أن النبي صمى ا – ابن عباس – وىو الطفل : قال الكاتب

الميم فقيو في الدين وعممو التأويل، وأّن ىذا القول ما قالو في أثناء صغره ،بل قالو بعد :عميو وسمم دعا لو بقولو 
 ،وكان من 56فتح الكوفة ،أي بعدما كبر وعقل وكان الصحابة يرجعون اليو بالفتوى بل ىو أحد المفتين من الصحابو

وقال ىي آخر ما نزل، وما نسخيا شيء أي في حكم القتل . 57أسمائو البحر والحبر و ما سمي بذلك إال لسعة عممو
. 58ىي آخر ما نزل أي في شأن قتل المؤمن عمدا بالنسبة آلية الفرقان: وقولو . العمد، وىذا ما أشار إليو اىل العمم

وعميو فبل تناقض بين اآليات كما زعم الكاتب، بل كل آية توضع في موضعيا وفي مناسبتيا ولكل آية حكم خاص 
. بيا

                                                           
 104 غذاء الجنان ص 517/ 9    الطبري محمد بن جرير جامع البيان في تأويل القرآن  50
 517/ 9    جامع البيان  51
 7268 كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ح 246/ 13    فتح الباري  52
 4329 شرح حديث 268/ 8 فتح الباري 28/ 6    الجامع ألحكام القرآن  53
 48/ 1     اإلتقان  54
 107    غذاء الجنان ص  55
 104    غذاء الجنان ص  56
 187/ 3    اسد الغابة  57
.   باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا258/ 8    فتح الباري  58
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ن كان البعض ال يرى حرجا في ذلك االختبلف ويعتبر ترتيب آيات القرآن الكريم جيدًا انسانيًا، : ثانيا قال الكاتب وا 
. وكبلمو ىذا حمل حقًا وباطبلً 

أّما الحق  فيو جمع القرآن وكتابتو في المصاحف فيذا ىو الحق، وأما االدعاء بأن ترتيب آيات القرآن عمى ما ىو 
: عميو اآلن جيد بشري اجتيادي فيذا باطل من وجوه عدة

أن القرآن الكريم كان يتنزل عمى رسول ا صمى ا عميو وسمم شيئًا فشيئًا، وكان كمما نزل منو شيء أمر صمى  .1
كان رسول ا صمى ا عميو : روى عثمان بن عفان– أو من حضر منيم – ا عميو وسمم كتاب الوحي بكتابتو 

وسمم يأتي عميو الزمان ينزل عميو من السور ذوات العدد، فكان اذا نزل عميو شيء يدعو بعض من يكتب فيقول 
الفرق بين جمع ابي بكر وجمع عثمان أن : قال ابن التين:59وقال السيوطي.ضعوا ىذا في السورة التي يذكر فييا كذا

جمع ابي بكر كان خشية أن يذىب من القرآن شيء بذىاب حممتو؛ ألنو لم يكن مجموعًا في موضع واحد، فجمعو 
في صحائف متشابية مرتبًا آليات سوره عمى ما وقفيم عميو النبي صمى ا عميو وسمم ،وجمع عثمان، لما كثر 

ترتيب السور ووضع اآليات مواضعيا إنما كان بالوحي ،كان رسول : وقال ابن الحصار. االختبلف في وجوه القراءة
ضعوا آية كذا في موضع كذا؛ وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بيذا الترتيب من : ا صمى ا عميو وسمم يقول

. 60تبلوة رسول ا صمى ا عميو وسمم ، ومما أجمع عمى وضعو ىكذا في المصحف
وأما ادعاؤه عن إمكانية قراءة آيات القرآن ببل تسمسل أو ترتيب فيما بينيا ،ألن االنسان يسعى دومًا إلى السيولة 

. واليسر
أقول ىذا االدعاء أراد منو إبطال نظم القرآن الكريم وكيف لنا أن نقرأ القرآن الكريم؟ ىل يريد منا أن نقرأ آية من 
سورة البقرة من أوليا مثبل ثم ننتقل إلى وسطيا أو آخرىا ؟أو سورة أخرى؟ حتى يكون اليسر والسيولة؟  إن قراءة 

القرآن عمى الييئة التي أنزليا ا تعالى وقرأىا الرسول صمى ا عميو وسمم وقرأىا الصحابة وىكذا إلى يومنا ىذا ىو 
[ 17:القمر ]﴿ َوَلَقْد َيَسْرَنا اْلُقْرَءاَن ِلمّذْكِر َفَيْل ِمْن مُّدَِّكٍر﴾ :عين السيولة قال تعالى

اسباب النزول واالستدراك عمى التنزيل الحكيم : المسألة الثالثة 
يرى الكاتب أن األحاديث التي فييا أسباب النزول إنما ىي من قبيل االستدراك والتعديل لمتنزيل الحكيم حتى  .1

 .61يصبح مبلئما لمتطمبات ومبلحظات الصحابة، وىذا ال يمكن قبولو باعتبار أن القرآن الكريم وحي مقدُس عن ا
 .62ويرى  أيضا ضرورة االبتعاد عن أسباب النزول ؛ألنيا تجعل التنزيل الحكيم نصًا تاريخيًا ماضياً  .2
ويرى أيضًا أن عمينا إعادة فيم القرآن الكريم بعيدًا عن األسباب التي أوردىا البخاري، وذلك وفق أرضيتنا  .3

 .63المعرفية والفكرية المعاصرة

                                                           
 131/ 1    اإلتقان  59
 135/ 1    اإلتقان  60
 39    جناية البخاري ص  61
 41    المصدر السابق ص  62
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 .64ويرى أيضًا أن الحديث عن أسباب النزول فيو تطاول عمى عمم ا األزلي والشمولي واألبدي .4
: ولتحقيق مراده لما سبق فقد أورد ثبلثة أحاديث

[ 187البقرة]أنزلت﴿َوُكُموْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط األْبَيُض ِمَن الَخْيِط األْسَوِد﴾: حديث سيل بن سعد قال .1
 16البخاري كتاب الصوم باب 

َرِر﴾  .2 فقدأورده البخاري في  [95النساء ] حديث البراء لما نزلت ﴿ال َيْسَتِوى اْلقَــاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأْوِلى الضَّ
 .كتاب الجياد باب ال يستوي القاعدون

نزلت ىذه اآلية فينا كانت األنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخموا من أبواب بيوتيم ولكن من : حديث البراء قال .3
ظيورىا، فجاء رجل من األنصار فدخل من قبل بابو فكأنو عّير بذلك فنزلت ﴿َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأن َتْأُتوْا الُبُيوَت ِمن 

 .البخاري كتاب العمرة باب وأتوا البيوت من أبوابيا [189البقرة ]ُظُيوِرَىا ولَــِكنَّ اْلِبرَّ َمِن ْاتََّقٰى﴾ 
الحديث  ..."  وكموا واشربوا حتى يتبين"أنزلت : قال الكاتب معمقا عمى الحديث األول حديث سيل بن سعد قال 

وقد فاتو – من الفجر –  أن ا عز وجل لم يكن دقيقًا في اختيار الكممات، وأنو استدرك ذلك حيث أنزل كممتي 
إمكانية استيعاب بعض الصحابة لكبلمو المنزل، وعميو فإني أرى أن ىذا الحديث فيو تطاول عمى ا ولو من غير 

. 65قصد
. أقول إن ىذا فيو سوء أدب مع ا جل جبللو، وا تبارك وتعالى أعمم بما ينزل امتحانًا وابتبلًء ثم ينزل تخفيفاً 

َرِر﴾ : وأما الحديث الثاني فقد  [95النساء ]حديث البراء لما نزلت ﴿ال َيْسَتِوى اْلقَــاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َغْيُر ُأْوِلى الضَّ
. الضرر...  باب ال يستوي القاعدون من 31أورده البخاري في كتاب الجياد والسير 

/ 8 ال يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاىدون في سبيل ا ج 18وأورده أيضا في كتاب التفسير باب :قمت 
وىذا إن دل عمى  (غير أولي الضرر) وفيو فجاءه ابن أم مكتوم وىو يمميا فأنزل ا 4594 - 4592 ح 259

شيء  فإنما يدل عمى رحمة ا عز وجل بخمقو وىو أنو ال يكمفيم فوق طاقتيم بل ىو الرؤوف الرحيم ال كما زعم 
. أوزون أن في ذلك استدراكا عمى التنزيل

ىذه اآلية نزلت فينا، كانت األنصار إذا حجوا فحموا لم يدخمو : وأورد  الكاتب الحديث الثالث وىو حديث البراء، قال
: من قبل أبوابيم، ولما ناقش الكاتب ىذا الحديث قال

 .66ىذه اآلية نزلت حصرًا في معشر األنصار في المدينة لتمنعيم من عادة جاىمية  .1
ثم عمى عادتو في السخرية بالسنة قال إذا كان ىناك من يدخل البيوت من ظيورىا زمن اإلمام البخاري فاآلن ال  .2

 .يوجد من يدخل البيوت من ظيورىا وِلَم ُنسقط ىذه اآلية عمى واقعنا المعاصر

                                                                                                                                                                                                        
 41    المصدر السابق ص  63
 40    المصدر السابق ص  64
 40    جناية البخاري ص  65
 41    جناية ص  66
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: وتوصل الكاتب إلى نتيجة ال يمكن ألحد أن يتوصل إلييا إال لمن كان عمى منيجو في ازدراء السنة ىي
 .أن صحيح البخاري فيو تعديل لمتنزيل الحكيم حتى يصبح مبلئمًا لمتطمبات ومبلحظات الصحابة .1
 .وجوب االبتعاد عن مصطمح أسباب النزول؛ ألنيا تجعل النص القرآني نصًا تاريخيا ماضيا .2
أقول لو كمف الكاتب نفسو ورجع إلى شرح الحديث في كتاب من الكتب التي عنيت بشرح األحاديث، عمى سبيل  .1

. المثال فتح الباري شرح صحيح البخاري وقرأ الحديث وشرحو لما تكمم فيما تكمم فيو
كان ناس من األنصار إذا أىموا بالعمرة لم : وبّين الزىري السبب في صنيعيم ذلك، فقال: 67قال الحافظ بن حجر

يحل بينيم وبين السماء بشيء، فكان الرجل إذا أىل فبدت لو حاجة في بيتو لم يدخل الباب من أجل السقف أن 
فاآلية تقرر أن البر كل البر في تقوى ا عز وجل وعدم األخذ بالشكميات التي كانت . يحول بينو وبين السماء

. عمييا الجاىمية من دخولكم البيوت من ظيورىا وعميو فإن اآلية أبطمت عادة جاىمية متأصمة في النفوس
االدعاء أن صحيح البخاري فيو تعديل لمتنزيل الحكيم فيذا قول لم يسبق إليو زكريا أوزون وىو من مخيمة الكاتب  .2

 .فقط
طمبو االبتعاد عن مصطمح اسباب النزول حتى ال يجعل النص القرآني نصًا تاريخيًا ماضيًا، فيذا أيضا من  .3

مخيمة الكاتب ونعى عمى البخاري أنو ليس عنده مصداقية، ولو كان الكاتب عنده شيء من المصداقية التي يدعو 
إلييا لرجع إلى أي كتاب في عموم القرآن ولوجد الفوائد الجمة الكثيرة في معرفة ىذا الفن أال وىو عمم أسباب النزول 
لذا فإني أنصحو بالرجوع إلى كتاب اإلتقان في عموم القرآن لمسيوطي وغذاء الجنان لفضل حسن عباس وأذكر لو 

 :68ىذه الفوائد عمى سبيل اإلجمال
زالة اإلشكال، قال ابن تيمية .1 معرفة سبب النزول يعين عمى فيم اآلية فإن :  رحمو ا69الوقوف عمى معنى اآلية وا 

وقال .  بيان سبب النزول طريق قوي في فيم معاني القرآن70وقال إبن دقيق العيد. العمم بالسبب يورث العمم بالمسبب
 .ال يمكن معرفة تفسير اآلية دون الوقوف عمى قصتيا: 71الواحدي

 .معرفة وجو الحكمة الباعثة عمى تشريع الحكم، وطمأنينة القمب وتثبتو بيا .2
 .بيان العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب .3
 .دفع توىم الحصر .4
 .معرفة اسم النازل فيو اآلية .5

                                                           
 " وأتوا البيوت من أبوابيا "  قول ا تعالى 18 كتاب العمرة باب 621/ 6    فتح الباري  67
 139ص  – 136  غاء الجنان ص 63/ 1    اإلتقان 68

 1997 1  تحقيق عصام فارس ومحمد شكور دار عمار ط20    ابن تيمية  احمد بن عبد الحميم   مقدمة في أصول التفسير ص 69
 136 ، غذاء الجنان ص 1/62   اإلتقان  70
 1968 مؤسسة الحمبي 4 أسباب النزول ص468الحسن بن عمي توفي :     الواحدي 71
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ال يحل : 72وأما طريق معرفة أسباب النزول فيو النقل وحده، وأن الصحابة يبينون لنا ىذه القضية، قال الواحدي
القول في أسباب نزول الكتاب إال بالرواية والسماع ممن شاىدوا التنزيل، ووقفوا عمى األسباب وبحثوا عن عمميا، 

. وقد ورد الشارع بالوعيد لمجاىل ذي العثار
والكاتب يريد أن يمغي ىذا العمم حتى تفسر اآليات حسب األىواء، فإلى ا المشتكى من جيل الجاىمين، وىويدعو 
إلى فيم القرآن وفق معارفنا العممية والفكرية المعاصرة حتى نفيم كبلم ا األزلي الشمولي بزعمو، ويريد من ىذه 

الدعوة نفي أن القرآن كبلم ا عز وجل والسقوط في االختبلفات الفكرية والعممية المختمفة المتضاربة بسبب اختبلف 
. العقائد والبيئات والثقافات

  73النسخ في آيات الكتاب: المطمب الثاني
 نسخ التبلوة وبقاء الحكم المسألة األولى

بعد أن دعا الكاتب إلى إلغاء عمم أسباب النزول وأن ترتيب اآليات ترتيب بشري، فبل مانع عنده من أن تقرأ اآليات 
ودعا إلى أمر ال يقل خطورة عن سابقيو أال وىو القول بأنو ال ! ؟– وال ندري كيف ستقرأ – ببل ترتيب لمسيولة 

حاجة لمقول بالنسخ وأن النسخ مصطمح لو ضبابية وال يمكن أن يكون في المفظ أو المعنى أو اسقاط اآلية المعّممة 
ألن ا عز وجل وىو العالم العميم  ال يمكن أن ينزل في كتابو أحكام وشرائع ناسخة لما قبميا بفترة ال تتجاوز 

.  74العقدين من الزمن
قمت ىذا شأن أىل البدع يخمطون األوراق فيأتون بشيء من الحق وكثير من الباطل حتى يروج باطميم عمى من ال 
يفيم طريقتيم وأسموبيم ويريد ىنا كالعادة أن يحّمل البخاري المسؤولية كأنو ىو الذي اخترع عمم أسباب النزول وعمم 

 الذي قال بو طوائف من الييود وأنكروا 75الناسخ والمنسوخ زعمًا منو أن ىذا ال يميق با جل جبللو وىو عين البداء
 لوجد أن النسخ موجود 76ولو رجع الكاتب إلى المعجم المفيرس أللفاظ القرآن. النسخ تعالى ا عن ذلك عموا كبيرا

ْنَيا َأْو ِمْثِمَيا َأَلْم َتْعَمْم :في القرآن فالبخاري ينقل ويقرر وال يؤسس، قال تعالى ﴿َما َننَسْخ ِمْن َءاَيٍة َأْو ُننِسَيا َنْأِت ِبَخْيٍر مِّ
ُل َقاُلوْا ِإنََّما َأنَت :وقال تعالى [106البقرة ]َأنَّ اَ َعَمى ُكلِّ َشىٍء َقِديٌر﴾ َذا َبدَّْلَنا َءاَيًة مََّكاَن َءاَيٍة واُ َأْعَمُم ِبَما ُيَنزِّ ﴿َواِ 
[. 101النحل ]ُمْفَتر َبْل َأْكَثُرُىْم ال َيْعَمُموَن﴾ 

اطمع عمى كتاب من كتب عموم القرآن أو كتاب من كتب أصول الفقو  – قبل أن يسوق ما ساق – ولو أن الكاتب 
. 77لعمم أن التدرج في التشريع سمة من سمات التشريع االسبلمي

                                                           
 4    اسباب النزول ص  72
 42    جناية البخاري ص  73
 42    جناية البخاري ص  74
 209ىو ظيور الشيء بعد خفاءه وىذا ال يميق بالرب جل جبللو  انظر غذاء الجنان ص :  البداء      75

 698المعجم المفيرس أللفاظ القرآن مادة نسخ ص        76

 2002 سنة 16       مؤسسة الرسالة ط 93عبد الكريم       المدخل إلى الشريعة اإلسبلمية ص :      زيدان77
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فماذا يقول الكاتب عن تعدد آيات تحريم الخمر، ىل ىي تدخل في ىذا السياق أم ال، عمما أن الكاتب نعى عمى 
، ال ألن حد الخمر لم 78النبي صمى ا عميو وسمم بأنو لم يقم الحد عمى عمو حمزة ،بسبب شربو الخمر ألنو عمو

نما نزل بعد ذلك، فيو يريد أن يصحح لمنبي ما عميو أن يقوم بو واثبات النسخ يكشف النقاب عن  يكن قد قرر بعد وا 
سير التشريع االسبلمي ويطمع االنسان عمى حكمة ا تعالى في تربيتو لمخمق وسياستو لمبشر وابتبلئو الناس بتجدد 

. 79االحكام
وانكار النسخ انما ىو سمة من سمات مدرسة المعتزلة وأعداء االسبلم من المبلحدة والمستشرقين والمبشرين حيث 

والكاتب أحدىم – أنيم اتخذوا من النسخ أسمحة مسمومة طعنوا بيا في صدر الدين الحنيف ونالوا من قدسية القرآن 
واجتيدوا في إقامة الحجج البراقة ونشروا شبياتيم ونالوا من مطاعنيم حتى سحروا عقول بعض المنتسبين إلى – 

واستدل الكاتب عمى عدم وجود النسخ بما في البخاري من حديث عمر بن . العمم من المسممين فجحدوا وقوع النسح 
إن ا بعث محمدا بالحق وأنزل عميو الكتاب فكان مما أنزل آية الرحم فقرأناىا وعقمناىا ووعيناىا، : الخطاب قال

رجم رسول ا ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل وا ما نجد الرجم في كتاب ا فيضموا 
بترك فريضة أنزليا ا، والرجم في كتاب ا حق عمى من زنى، إذا احصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 

: وخبلل مناقشة الكاتب الحديث خرج بالنتائج اآلتية.80كان الحَبَل أو االعتراف
. الحديث منسوب إلى الصحابي عمر بن الخطاب قواًل ال إلى الرسول الكريم .1
 .في صحيح البخاري يؤكد بقاء الحكم– ال يوجد قول لرسول ا  .2
ال توجد آية في كتاب ا تنص عمى رجم الثيب حتى الموت، عمما بأن االحكام الشرعية في القرآن واضحة  .3

 .جمية، وال يوجد في سورة النور ما يشير إلى رجم الثيب بعد الزنا
إنما ىو عبارة عن .... والمذان يأتيانيا منكم .... اعتبر الكاتب أن ما ورد في سورة النساء والآلتي يأتين الفاحشة  .4

 .وصف فاحشة الشذوذ الجنسي  أما ما يقع بين الرجل والمرأة فبل توجد عميو عقوبة
 .أن اإليذاء لمرجل والمرأة يشير إلى عممية التمايز بينيما .5
نجد أن الحكم يجب تطبيقو عمى الشيخ والشيخة حكمًا، " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموىما ألبتة "إذا أخذنا لفظ  .6

المسن الذي ال يقوى عمى القيام باألعمال الجسدية : وليس عمى غيرىما من النساء والرجال ،إذا عممنا أن الشيخ ىو
 [72ىود ]﴿َقاَلْت َيـــاَوْيَمَتى َءَأِلُد َوَأَنْا َعُجوٌز َوَىـَذا َبْعِمى َشْيخًا ﴾ : وعمى رأسيا الجنس قال تعالى

. ولئلجابة عمى ىذه الشبيات والتيويشات التي أثارىا الكاتب ،ال بد من مناقشتيا والرد عمييا شبية شبية

                                                           
 157    جناية البخاري      78
 71 - 69/ 2 الجامعة االسبلمية مناىل الفرقان 17نواسخ القرآن ص –     ابن الجوزي  أبو الفرج عبدالرحمن بن عمي  79
 باب رجم الحبمى من الزنا 31 كتاب الحدود باب 86، البخاري 42    جناية البخاري ص  80
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االدعاء أن الحديث منسوُب إلى عمر بن الخطاب قوال ال إلى الرسول صمى ا عميو وسمم لو كمف الكاتب : أوالً 
 لوجد أن عمر ذكر  ذلك عمى المنبر بمؤل 81نفسو وقرأ الحديث قراءة متأنية ورجع إلى شرح الحديث في فتح الباري

لقد رجم رسول ا صمى ا عميو وسمم ورجمنا معو  واليقولّن أحدكم  أّنا ال نجد الرجم في : من الصحابة ، وقال
كتاب ا، وقد وافقو عمى ذلك كّل من حضر من الصحابة ،ولم يخالفو في ذلك أحد فكان كاإلجماع فيل الكاتب 

أفقو ممن حضر من الصحابة ، لم ينكر أحد منيم عمى عمر حتى جاء ىذا المغمور المغرور بعد أربعة عشر قرنا 
! من الزمان فيصحح لممسممين دينيم

يؤكد بقاء _في صحيح البخاري _ادعى الكاتب أنو ال يوجد قول لمنبي صمى ا عميو وسمم وىو الموحى لو : ثانيا
حكم اآلية ونسخ لفظيا، ىذا من الشبيات والتيويشات التي أطمقيا الكاتب عن جيل مركب، ألم يقرأ الحديث رجم 

رسول ا ورجمنا معو ألم يطمع الكاتب عمى الحديث الذي قبل ىذاالحديث الذي ذكره، وأغد يا أنيس عمى أمرأة ىذا 
. 82فإن اعترفت فارجميا ،فغدا عمييا فاعترفت فرجميا

 ،واألسممي ،وىذا الحديث نفسو ، دليل 83ورجم الزاني المحصن ثابت في أكثر من واقعة ففي قصة ماعز، والغامدية
جمدتيا بكتاب ا ورجمتيا بسنة : 84حين رجم شراحة اليمدانية : بل وعمي رضي ا عنو قال. عمى بقاء ىذا الحكم

رسول ا صمى ا عميو وسمم فيل عمي رضي ا عنو مصيب في الرجم أم مخطئ؟ فإن كان مصيبًا فقد اصاب 
ن كان مخطئًا فِمَم َلْم يراجعو أحد من الصحابة  . قبمو عمر، وا 

بأن اآلية نسخت وبقي حكميا وىذا ما فيمو الصحابو : قمت.زعم الكاتب أنو ال يوجد آية واضحة في الرجم : ثالثا
كميم ولم ينقل عن أحد منيم خالف في ذلك ، الميم إال ما نقل عن الخوارج والمعتزلة فيم أول من أنكر ىذا 

أجمع الصحابة وأئمة األمصار عمى أن المحصن إذا زنى عامدًا مختارًا فعميو الرجم، : 86، قال ابن بطال85الحكم
ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتموا بأن الرجم لم يذكر في القرآن الكريم ،وحكاه ابن العربي عن طائفة من 

. واحتج الجميور بأن النبي صمى ا عميو وسمم رجم وكذلك األئمة بعده. أىل المغرب لقييم وىم من بقايا الخوارج
ــِٰحَشَة ِمن نَِّساِئُكْم :قال ا تعالى: رابعا - 15النساء]َفَأْعِرُضوْا َعْنُيَما ِإنَّ اَ َكاَن َتوَّابًا رَِّحيمًا ﴾... ﴿َواالِتى َيْأِتيَن الفَـ
16] 

: اآلتية– التي لم يسبق إليا – نظر فييا الكاتب وخرج بالشبيات 
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 ؟.كيف يكون السبيل القتل بعد أن كان الحبس حتى الموت -
 .كيف تكون عقوبة الزاني الذكر التوبيخ واإلعراض، وعقوبة المرأة الحبس حتى الموت، فيذا فيو تمايز بينيما -
أن لفظ اآلية يشير إلى عقوبة فعل الذكر مع الذكر والمرأة مع المرأة أما فعل الرجل مع المرأة فبل تشير إليو اآلية  -

 .وعميو فاآلية وصف لحاالت الشذوذ الجنسي
أورد الكاتب ىذه الشبو الثبلث وما كان ليذه الشبيات أن تظير إال بسبب ُبعد الكاتب عن لغة العرب ولسانيم، 

وكذلك فيم الكاتب اآليات فيمًا بعيدًا فيم أىل العمم الثقات، وشأنو في ذلك شأن كل من يبتعد عن الفيم الصحيح 
. ،ويريد تحكيم الذوق والعقل المجرد 

 : ولمرد عمى ىذه الشبو أقول
السبيل جمد البكر ونفيو ورجم الثّيب ىو رسول ا صمى ا " قد جعل ا لين سبيبل:" الذي فسر قولو تعالى:  أوال

األول أولى ألن الرجم والتغريب ليسا مذكورين في القرآن الكريم  إاّلبواسطة أمر : قال ابن دقيق العيد. 87عميو وسمم
وىذه العقوبة كانت في أول االسبلم قالو عبادة بن الصامت والحسن ومجاىد حتى نسخ بعده ثم .ا باتباع رسولو
. 88نسخ بآية النور

أن عقوبة المرأة الحبس وعقوبة الذكر التوبيخ والضرب بالنعال والنيل بالمسان وىذا فيو تفرقة وتمايز بين الرجل : ثانيا
وأما عقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال التوبيخ والضرب : ، قال89ودحض ىذه الشبية اإلمام القرطبي. والمرأة

بالنعال والنيل بالمسان، كان ىذا في أول األمر ثم نسخ وىذا عين التدرج في التشريع، ىذا ألن الرجل يحتاج إلى 
. السعي واالكتساب

يعني عن العمل فيما بعد فأعرضوا " فإن تابا وأصمحا:"ادعى الكاتب أن ال عقوبة عمى الرجل والمرأة وا يقول:  ثالثاً 
أما بعد نزول الحدود فبل بد من . 90فنقول انما كان ذلك قبل نزول الحدود. عنيما أي أتركوا آذاىما وتعييرىما

العقوبة، وأما أن ىذا خاص في حالة الشذوذ الجنسي، فيذا قول لم يسبق إليو أوزون فيما أعمم، وما وقع الكاتب فيو 
من أخطاء جسيمة إنما كان نتيجة بعده عن الفيم الصحيح وبعده عن كتب أىل العمم من المفسرين والفقياء 

. والمحدثين أيضا
أما تفسير الكاتب الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموىما بالكبير المسن وىؤالء غير قادرين عمى ممارسة الفاحشة : رابعا

 وبحث عن المقصود 91بسبب ضعفيم الجسمي فضبل عن الجنسي، لو رجع الكاتب إلى صحيح البخاري وشرحو
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، وال شك أن مالك أعمم 92بالشيخ والشيخة لوجد معنى ذلك الثيب والثيبة وىو المتزوج والمتزوجة وىذا تفسير مالك
. بمغة العرب ولسانيم منو

ثبلثة ال يكمميم ا وال يزكييم وال ينظر إلييم وليم عذاب أليم ،شيخ :"وما قول الكاتب في قولو صمى ا عميو وسمم 
فيل الشيخ ىنا من كبر سنو ورّق عظمو كما توىم وأوىم زكريا أوزون  ؟ . 93"زان وعائل مستكبر وممك كذاب

. ادعى الكاتب أن رجم النبي صمى ا عميو وسمم والصحابة  كان تنفيذا لحكم التوراة: خامسا
وما يضير أن يوافق حكم االسبلم حكم التوراة في ىذه القضية ال سيما إذا عممنا أن الزنا من األمور المتفق : قمت

أتى النبي رسول ا صمى ا عميو : عمى تحريميا في كل الشرائع السماوية، نعم ورد في البخاري عن ابن عمر قال
إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجو والتجبية  : ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: وسمم بييودي وييودية قد أحدثا جميعا فقال ليم

ادعيم يا رسول ا بالتوراة فأتى بيا، فوضع أحدىم يده عمى آية الرجم وجعل يقرأ ما قبميا : عبدا بن سبلم: ، قال
 ، 94وما بعدىا فقال لو ابن سبلم ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بيما رسول ا صمى ا عميو وسمم فرجما

. وما ذكرتو من أدلة يكفي لمرد عمى أوزون
المسألة الثانية نسخ التالوة والحكم 

بعث النبي صمى : وإلبطال النسخ أورد اوزون حديث أنس قال.  وانتقل إلى شبيات أخرى أثارىا أوزون عن النسخ
فكنا نقرأ أن بمغو قومنا، أن قد لقينا ربنا فرضي ... ا عميو وسمم أقواما من بني سميم إلى بني عامر في سبعين 

ثم ذكر مجموعة من الشبيات  :95 ...عنا وأرضانا ثم نسخ بعد
 كيف عرف أنس بن مالك وقائع ما جرى بدقة تامة عبر ذلك األعرج الذي نجا من الموت والذي لم يحدد اسمو؟ .1
 كيف ىرب األعرج وصعد الجبل وىو أعرج؟ .2
 كيف تحول كبلم الصحابة إلى قرآن يتمى؟ .3
 كيف أسقطت اآلية، ولماذا أسقطت وأين قول النبي صمى ا عميو وسمم؟ .4
 .واألصل أن يتحرى البخاري ذلك .5

: أما األسئمة التي أثارىا أو الشبيات التي أوردىا فيذا بيانيا شبية شبية
كيف عرف أنس تمك الواقعة رغم عدم حضوره تمك الحادثة وكأنو شيدىا؟ : أوال

أقول لو جمع زكريا أوزون روايات الحديث المختمفة لما أثار ىذه الشبيو أصبل، ولو رجع إلى شرح الحديث لوجد 
  96ضالتو، عممًا بأن الحديث ورد عند البخاري في عدة مواضع وشرحو ابن حجر في مواضع مختمفة
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 لوجد  فمحق الرجل فقتموا 4091كيف صعد ذلك األعرج الجبل وىو أعرج ولو رجع أوزون إلى حديث رقم : ثانيا
نما كان أصبل في رأس الجبل لم ينزل مع أصحابو . كميم غير األعرج كان في رأس الجبل، األعرج لم يصعد وا 

 لوجد ما نصو فأتي النبي 4093كيف تحول كبلم الصحابة إلى قرآن يتمى، لو رجع أوزون إلى الحديث رقم : ثالثا
ربنا أخبر إخواننا بأنا :إن أصحابكم قد أصيبوا، وأنيم قد سألوا ربيم فقالوا: صمى ا عميو وسمم خبرىم فنعاىم فقال

فأنزل ا عمينا ثم كان من ) لوجد نصو 4091رضينا عنك ورضيت عنا، فأخبرىم عنيم ولو رجع إلى حديث
فأنزل ا تعالى لنبيو في الذين قتموا أصحاب بئر معونة قرآنًا قرأناه ثّم نسخ بعد، ولو رجع : 97، قال أنس(المنسوخ

آوزون إلى أي كتاب من كتب أصول الحديث، لعمم أن قول الصحابي فيما ال مجال فيو لئلجتياد لو حكم الرفع، 
ولوكان الكاتب صادقا في بحثو عن الحقيقة لرد المتشابو إلى . والكاتب اليريد الحقيقة بقدر ما يريد إثارة الشبيات

المحكم، ولكنو لما رّد المحكم إلى المتشابو حصل الزيغ وثارت الشبيات وصدق ربنا عّزوجل إذ يقول ﴿ ُىَو الَِّذى 
َأنَزَل َعَمْيَك الِكتَـــاَب ِمْنُو َءاَيـــــاٌت مُّْحَكَمـــاٌت ُىنَّ ُأمُّ الِكتَـاِب َوُأَخُر ُمَتَشـاِبيَــاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِفى ُقُموِبِيْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما 

ِسُخوَن ِفى اْلِعْمِم َيُقوُلوَن َءاَمنَّا ِبِو ُكلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا اَتشـاَبَو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتْأِويِمِو َوَما َيْعَمُم َتْأِويَمُو ِإال اُ والرَّ 
[ 7آل عمران]َوَما َيذَّكَُّر ِإال ُأْوُلوْا األلَبــاِب ﴾ 

وىنا أمر آخر البد من التنبيو عميو أن ىذه اآلية خبر عن ا تعالى أنو رضي عن شيداء بئر معونة وأنو أرضاىم 
.  واألخبار ال يدخميا النسخ باالجماع كما ىو معموم متداول بين طمبة العمم

كيف أسقطت اآلية ولماذا أسقطت، وأين قول النبي صمى ا عميو وسمم وأما سؤال الكاتب لم سقطت وكيف :رابعا 
أسقطت فيي أسئمة عقيمة ،ومجادلة باردة فا عز وجل ال ُيسَأل عما يفعل وال يقال لم يا رب أنزلت كذا ولم تنزل 

كذا، 
 ومن يفعل ذلك يكون سفييا ، وانما الذي يوجد نسخ وال يوجد في الشريعة إسقاط، والناسخ والمنسوخ لو مباحثو 

المستقمة في عموم القرآن الكريم ،واصول الحديث ،واصول الفقو ولو كان الكاتب صادقا في بحثو وفي طمبو اليداية 
لبحث ورجع الى كتب اىل العمم بدال من اثارتو الفتنة فماذا يقول اوزون عن آيات تحريم الخمر وقد وردت عمى 

. حاالت أربع كما ىو معموم بين أىل االعمم
[ 67النحل ]قال تعالى ﴿َوِمن َثَمراِت النَِّخيِل َواألْعَنـــاِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُو َسَكرًا َوِرْزقًا َحَسنًا ﴾ : األولى
ْثُمُيَما َأْكَبُر ِمن نَّْفِعِيَما﴾: الثانية البقرة ]قال تعالى ﴿َيْســأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِيَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَنـاِفُع ِلمنَّاِس َواِ 
219 ]
[ 43النساء ]قال تعالى ﴿َيـــــَأيَُّيا الَِّذيَن َءاَمُنوْا ال َتْقَرُبوْا الصَّبلَة َوَأنُتْم ُسَكــــَرى ﴾ : الثالثة
قال تعالى ﴿َيـــَأيَُّيا الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزالُم ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيَطـاِن َفاْجَتِنُبوُه : الرابعة

[ 90المائدة ]َلَعمَُّكْم تُْفِمُحوَن﴾ 

                                                           
 4096، 4095 ح 389/ 7   2814 ح 31/ 6    فتح الباري  97



22 

 

ألن .إن الخمر ليست محّرمة ألن ا لم ينّص عمى حرمتيا بمفظ حرمت عميكم الخمر :ولعل أوزون يجتيد فيقول 
عدم تطبيق حد الخمر عمى عم الحاكم أو اإلمام . اجتياد من ال يصح منو االجتياد يأتي باألعاجيب ومثال اجتياده

وىذا اتى بو عمى سبيل التيكم والسخرية عمى حديث عمي _ وعدم تغريم عم الحاكم او اإلمام بما يقتمو من االبل 
لمن يريد ان يعقل كما في قصة .ونظير أّنا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا في القرآن كثير _  فكانت لي شارف  

-26يس]ِبَما َغَفَر ِلى َربِّى َوَجَعَمِنى ِمَن اْلُمْكَرِميَن﴾ . مؤمن ال ياسين ﴿ِقيَل اْدُخِل اْلَجنََّة َقاَل َيــاَلْيَت َقْوِمى َيْعَمُموَن 
وما انزل ا انما ىو لبيان حاليم بعد استشيادىم وىذا نظيره في القرآن ايضا ﴿َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُموا ِفى َسِبيِل  [27

[. 170-169آل عمران ]َفِرِحيَن ِبَما َءاتـــاُىُم اُ ِمن َفْضِمِو ﴾ . اِ َأْمواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َربِِّيْم ُيْرَزُقوَن 
نما ىو أوزون : خامسا وأما ما طمبو اوزون من البخاري أن يتحراه الصحيح أن أولى الناس بالتحري ليس البخاري وا 

نفسو ألن البخاري جمع روايات الحديث المختمفة ووضعيا عمى بساط البحث، ولو رجع أوزون إلى تمك الروايات لما 
لو لم نكتب الحديث من ثبلثين : وقع فيما وقع فيو من تجٍن عمى البخاري وقد صدق يحيى بن معين عندما قال

. 98وجيًا ما عقمناه
.  واعمم يا أوزون أن ا يبتمي عباده بما شاء وكيفما شاء ال معقب لحكمو وال يسأل عما يفعل وىم يسألون

سمع رسول ا : وزيادة في عناد أوزون ادعائو اإلسقاط في القرآن جاء بحديث عائشة رضي ا عنيا قالت: ثانيا
. يرحمو ا لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتيا من سورة كذا وكذا: صمى ا عميو وسمم قارئًا يقرأ من الميل فقال

: ونعى أوزون عمى البخاري من خبلل ىذا الحديث أمورا عدة
. كيف يقول آية أسقطتيا من سورة كذا كما أنو لم ييتم بإسقاط آية من القرآن الكريم: أوال
. كيف يورد البخاري سورة كذا وكذا وآية كذا وكذا: ثانيا
. كيف يورد البخاري باب كذا وكذا وال أدري ما تعرفو عبارة كذا من المعمومات: ثالثا
. وقد وردت في سورة واحدة ولم لم تنسخ احداىما– تمك أمة قد خمت ليا ما كسبت – لماذا تكررت آية : رابعا

: ولئلجابة عمى ما أورده من شبيات أقول
 لوجد 99كيف يِقر أنو أسقط آية من القرآن الكريم ولو رجع أوزون إلى أحد شروح البخاري وأشيرىا فتح الباري : أوال

. معنى أسقطت في باب مستقل اسمو باب نسيان القرآن الكريم وىل يقول نسيت آية كذا وكذا
 ، 5042والحديث الذي ذكره بمفظ آية أسقطتيا وىو حديث رقم "سنقرئك فبل تنسى إال ما شاء ا:" وقول ا تعالى

، وورد بمفظ يرحمو ا لقد أذكرني آية كذا كذا كنت انسيتيا من 5037وورد بمفظ أسقطتين من سورة كذا حديث رقم 
 ، فالحديث بألفاظو المختمفة في مكان متقارب فمم لم يحمل االسقاط عمى 5038سورة كذا وكذا ورقم الحديث 
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أن الرواية الثالثة كنت انسيتيا ىي مفسرة لقولو  : 100قال الحافظ بن حجر. النسيان وىذا معيود في كبلم العرب
: والنسيان من النبي صمى ا عميو وسمم لشيء من القرآن عمى ضربين. فكأنو اسقطيا نسيانًا ال عمداً 

إنما أنا : نسيان يتذكره عن قرب وذلك قائم بالطباع البشرية وعميو يدل قولو صمى ا عميو وسمم البن مسعود .1
 .بشر أنسى كما تنسون

نسيان يرفعو ا عن قمب النبي صمى ا عميو وسمم عمى ارادة نسخ تبلوتو وىو المشار إليو باالستثناء في قولو  .2
 [7- 6األعمى]ِإال َما َشاَء اُ﴾ . ﴿َسُنْقِرُئَك َفبل َتنَسى : تعالى

نَّا لُو لحاِفُظون﴾ :والضرب األول عارض سريع الزوال لظاىر قولو تعالى ْلَنا الذِّْكَر وا  ، وأما [9الحجر ]﴿إنَّا َنْحُن َنزَّ
ْنَيا َأْو ِمْثِمَيا ﴾ : الثاني فداخل في قولو تعالى [. 106البقرة ]﴿ َما َننَسْخ ِمْن َءاَيٍة َأْو ُننِسَيا َنْأِت ِبَخْيٍر مِّ

. كيف يورد البخاري سورة البقرة وسورة كذا وكذا: ثانيا
أقول ميمة الكاتب ىنا إثارة الشبيات، ألنو لو أراد الحق لوجده، ولو رجع الكاتب إلى فتح الباري في شرح ىذا الباب 

وفيو أشار بذلك إلى الرد عمى من كره ذلك وقال ال يقال سورة البقرة : لوجد السبب الذي من أجمو قال البخاري ما قال
نما يقال السورة التي يذكر فييا البقرة وقد ذكر الحافظ بن حجر  إختبلف العمماء في ذلك فأجازه بعضيم وكرىو 101وا 

بعضيم والصواب الجواز وعدم كراىية ذلك وىو قول الجماىير وال حجة لمن قال بالكراىية الستنادىم إلى أحاديث 
. ضعيفة ال تقوم بيا حجة

. كيف أورد البخاري باب كذا وكذا وسورة كذا وكذا ما تعرفو  ىذه العبارة ، وما الذي تحدده: ثالثا
وال يصح في األفيام شيء إذا احتاج النيار إلى دليل، لقد عمم أىل العمم أن فقو البخاري في تراجم :قال الشاعر 

أبوابو ومقصود البخاري من كذا وكذا أو كيت وكيت إنما ىو لمزجر عن تعاطي النسيان المقتضين لذلك وىذه الكممة 
. تفيم من خبلل مخاطبة الشخص لآلخر وىي من لغة العرب المتعارف عمييا

أما لماذا بقيت آية ﴿تمك أمة قد خمت ﴾  ولم تنسخ أو تحذف عمى حسب تعبيره فيذا يدل عمى جيل واضح : رابعاً 
نما الذي أنزليا وأبقاىا ىو ا تبارك  فاضح من الكاتب ألن ىذا السؤال ال يسأل عنو اإلمام البخاري وال غيره، وا 

. وتعالى وىو ال ُيسأل عما يفعل وىم ُيسألون
األحاديث القدسية وعالقتها بالقرآن الكريم     : المطمب الثالث

عّرف الكاتب األحاديث القدسية بأنيا قول رّب العالمين غيرالقرآن الكريم الذي نتعبد بتبل وتو وقد رواىا الرسول 
: األمين محمد  صمى ا عميو وسمم عن ربو  وقال أّن عددىا مائة حديث ، وأورد الكاتب ثبلثة أحاديث ىي 

.  في كتاب التيجد19ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليمة إلى السماء الدنيا ،رواه البخاري: حديث أبو ىريرة : األول 
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فى 97إلى قولو ىرولة رواه البخاري... حديث أبو ىريرة يقول ا تعالى أنا عند ظّن عبدي بي وأنا معو : الثاني
. كتاب التوحيد

حديث أبو ىريرة تحاّجت الجنة والنارفقالت النار أ ؤثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي اليدخمني :الثالث
سورة ق 50 كتاب التفسير 65إآل ضعفاء الناس البخاري

: وىي102بعد أن ذكر الكاتب األحاديث السابقة وشرحيا وناقشيا خرج بمجموعة من الشبيات والنتائج 
 أن األحاديث القدسية مصطمح أوجده السادة الفقياء وأتباعيم وال يوجد عميو مستند شرعي من الكتاب الكريم  .1

 .والسنة المتواترة
 .أن الحديث القدسي ليس قرآنا ؛ وال يجوز قراءة ماتيسر منو في الصبلة  .2
 .أن األحاديث السابقة وردت عمى لسان أبي ىريرة من الصحابة  .3
 ؟.إذا كان الرسول قد عصم فيل أبو ىريرة قد عصم من الخطأ والنسيان والتحريف .4
ما ورد في تمك األحاديث إنما ىي صفات  عّز وجل وىي غير الئقة بو جّل وعبل ألنيا تعتمد عمى المشخص  .5

 .وبعدىا عن المجاز وتصور أن  ساقًا يعرف بيا يوم القيامة
ولئلجابة عمى ما توصل إليو الكاتب من نتائج وشبيات لم يتوصل إلييا أحد ممن سبق إال من كان سائرا عمى 
طريقتو كمحمود أبو رّية في كتابو أضواء عمى السنة المحمدية، وصالح أبو بكر في كتابو األضواء القرآنية في 

. اكتساح األحاديث  اإلسرائيمية وتطيير البخاري منيا
: أقول وبا أستعين

أن مصطمح األحاديث القدسية ليس مصطمحًا أوجده السادة الفقياء وأتباعيم، وما قالو الكاتب يدل عمى جيل : أوال
فاضح، فمن أين عمم أن السادة الفقياء أوجدوا ىذا المصطمح ، والحديث القدسي أكثر من يبحثو أىل عموم الحديث 

 : 103قال نور الدين العتر. وليس الفقياء ولو رجع الكاتب إلى أي كتاب من كتب عموم الحديث لوجد ىذا التقسيم
وأما قولو أنو ال . والمقطوع ، والموقوف ،القدسي،المرفوع: والخبر ينقسم إلى من أسند إليو الكبلم إلى أربعة أقسام ىي

لو كان عميو مستند شرعي ىل يقر بذلك أم  أنو :  يوجد عميو مستند شرعي  من القرآن الكريم والسنة المتواترة فأقول
يثير شبية أخرى، نعم التقسيمات واالصطبلحًا ظيرت متأخره والمستند الشرعي موجود وىو عمومات النصوص 

.  الواردة في حفظ الشريعة وحفظ السنة النبوية
أن الحديث القدسي ليس قرآنا، وال يمكن قراءة ما تيسر منو في الصبلة وَمْن قال أن الحديث القدسي قرآنا ويقرأ : ثانيا

وأود أن أسأل . في الصبلة حتى خرج بيذه النتيجة الشاذة والتي خالفت فييا إجماع أىل العمم من أصحاب ىذا الفن
ولبيان معنى الحديث . الكاتب ىل قرأ في كتاب من كتب أىل العمم أن الحديث القدسي قرآن يتمى في الصبلة 
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الحديث  :104قال مصطفى البغا. القدسي والفروق بينو وبين القرآن الكريم أرجعو إلى كتب أىل العمم المعاصرين
القدسي ىو ما يرويو الرسول صمى ا عميو وسمم عن ربو تارة بواسطة الوحي جبريل، وتارة بالوحي أواالليام أو 

وأما الفروق التي بين القرآن الكريم والحديث القدسي فكثيرة أختصر ". المقام مفوضا إليو التعبير بأي عبارة شاء
 : 105منيا

. القرآن الكريم متعبد بتبلوتو وأما الحديث القدسي فبل يتعبد بتبلوتو .1
 .القرآن الكريم معجز بمفظو ومعناه ووقع فيو التحدي والحديث القدسي ليس كذلك .2
 .القرآن الكريم ال تصح الصبلة إال بو وأما الحديث القدسي فبل تصح الصبلة بو .3
 .القرآن الكريم ثبت نقمو بالتواتر فيو قطعي الثبوت بينما الحديث القدسي منو ما نقل متواترًا ومنو آحاد .4
 .القرآن الكريم محفوظ بحفظ ا  من التغيير والتبديل بخبلف الحديث القدسي فمنو الصحيح والضعيف المكذوب .5
 .القرآن الكريم ال  تجوز قراءتو لمجنب وال يمسو إال طاىر والحديث القدسي بخبلف ذلك .6

وبيذا يظير لنا أنو ال يوجد أحد من أىل العمم اعتبر أن الحديث القدسي بديل عن القرآن الكريم فعبلم التشويش؟  
. أن الراوي لتمك األحاديث أبو ىريرة رضي ا عنو: ثالثا

نعم وما يضر أبو ىريرة إذا حفظ ما لم يحفظو غيره ،وروى ما لم يروه غيره، فيذه منقبة لو، وليست مثمبة كما يريد 
. أوزون أن يسم بيا أبا ىريرة عممًا بأن االحاديث التي أوردىا أوزون شارك أبو ىريرة فييا غيره من الصحابة

وقد جاء ىذا : 106ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، شاركو فيو أبو سعيد الخدري قال الحافظ بن حجر : فالحديث االول
الحديث من طريقو أيضا أخرجو مسمم عن إبي اسحق السبيعي عن أبي ىريرة وأبي سعيد الخدري وفي الباب عن 

عمي و إبن مسعود وعثمان وعثمان بن أبي العاص وعمر بن عبسة عند أحمد، وعن جبير بن مطعم ورفاعة 
. الجيني عند النسائي، وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب عن الطبراني

 107لم ينفرد بو أبو ىريرة بل شاركو في ذلك أنس بن مالك" أنا عند ظن عبدي بي:" يقول ا تعالى: والحديث الثاني
. وىو قبل حديث أبي ىريرة مباشرة وفي نفس الصفحة وأنس بن مالك معموم مبلزمتو لمرسول صمى ا عميو وسمم

ىذا الحديث لم ينفرد بو أبو ىريرة أيضا كما أوىم أوزون بل شاركو في ذلك "تحاجت الجنة والنار: "والحديث الثالث
. 108مالك بن أنس خادم رسول ا صمى ا عميو وسمم منذ ىجرتو إلى وفاتو

ىل ىناك ما يشير الى عدم خطأ او سيو أو تحريف أو نسيان من أبي ىريرة ؟ : رابعا 
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أقول ىذا السؤال إن دل عمى شيء فيدل عمى مبمغ جيل أوزون فمن قال من أىل العمم أن أبا ىريرة معصوم 
اليخطئ او اليسيو أو الينسى فأىل العمم كميم متفقون عمى ان ال عصمة ألحد إال لرسول ا صمى ا عميو وسمم 
وأما عممية الخطأ والنسيان والسيو فيي واردة ولكن التدفع األحاديث وترد بمجرد التوىم والخطأ ألن ما ينطبق عمى 
السنة قد ينطبق عمى القرآن فيأتي من ينّصب نفسو مدافعا عن القرآن فيرد بعض اآليات زعما منو بأنو مخالفة لمعقل 

والتحريف قد يكون ناتجا عن خطأ أو سيو أو نسيان وىذا غير مؤاخذ . او مخالفة لمثقافة الفكرية والعممية المعاصرة
إن ا تجاوز لي عن أمتي الخطأ : "عميو وعن ابن عباس رضي ا عنيما أن رسول ا صمى ا عميو وسمم قال

وأما التحريف المتعمد فيذا ال يعرف عن آحاد الصحابة فضبًل عن كبارىم وعممائيم . 109"والنسيان وما استكرىوا عميو
نما يعرف عن الييود وعن أمثال زكريا أوزون الذين قال ا تعالى فييم ﴿َفَوْيٌل لِّمَِّذيَن َيْكتُُبوَن الِكتَــــاَب ِبَأْيِديِيْم ُثمَّ  وا 

ـمَّا َيْكِسُبوَن ﴾  ـمَّا َكَتَبْت َأْيِديِيْم َوَوْيٌل لَُّيم مِّ ،  [79: البقرة]َيُقوُلوَن َىـــَذا ِمْن ِعنِد اِ ِلَيْشَتُروا ِبِو َثَمنًا َقِميبًل َفَوْيٌل لَُّيم مِّ
. وىؤالء الذين أرادوا الطعن في الصحابة لمتوصل إلى الطعن في السنة النبوية

أن ما ورد في تمك األحاديث إنما ىي صفات  عز وجل وىذا غير الئق با عز وجل ألنيا تعتمد عمى : خامسا
. المشخص، وبعدىا عن المجاز وان ا لو ساقاً 

نفيو األحاديث الواردة عن صفات ا عز وجل والقول بأنيا تدل عمى المشخص أو عمى التشخيص قول فاسد : أقول
، ألن في آيات ا عز وجل آيات تدل عمى صفات ا فيل ننفي اآليات كما نفينا األحاديث قال عبدالعزيز 

القول في الصفات ال يخالف القول في الذات فكما أن  ذاتًا ال تشبييا الذوات فمو صفات ال تشبييا : السممان
نو ما من أحد من نفاة شيء من األسماء والصفات إال 110الصفات وعبلمة الجيمية   تسميتيم ألىل السنة مشبيو  وا 

ويسمى المثبت ليا مشبيًا، فمن أنكر اسماء ا بالكمية من غالية الزنادقة والقرامطة والفبلسفة، ومن أثبت اإلسم 
 ،وبيذا يتبين أن زكريا أوزون ىو من غبلة الفبلسفة القرامطة الذين  ينفون 111ىو مجاز كغالية الجيمية: وقال

كثيرة جدًا أكثر من أن – الصفات – واألحاديث في ىذا الباب . صفات ا زعما منيم أن ذلك يدل عمى المشخص
تحصى وما ذكره منيا قاصم لظيور المبتدعة من الجيمية والقرامطة والفبلسفة وكان أيسر االمور عميو أن ينفييا 

. ويخطئ أبا ىريرة بروايتيا أو يتيمو بالتحريف
، ﴿َوَعَنِت الُوُجوُه ِلمَحىِّ الَقيُّوم﴾ [225:البقرة ]واآليات أيضا كثيرة منيا ﴿اُ ال إلــَو ِإال ُىَو الَحىُّ الَقيُّوُم ﴾ 

وىذه اآليات وغيرىا ليا فوائد عظيمة نذكر . [58: الفرقان]، ﴿َوَتَوكَّْل َعَمى الَحي الَِّذي ال َيُموت﴾ [111:طو]
: 112منيا

 .اثبات صفات ا عمى الوجو البلئق بو جل جبللو .1
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 .فيو داللة لمذىب السمف المثبتين لمصفات .2
 .عمو ا عمى خمقو .3
 .اثبات المجئ لفصل القضاء كما يميق بجبللو جل وعبل .4
 .اثبات عظمة ا عز وجل .5
 .اثبات نزول ا كما يميق بو جل جبللو كما قال اسحق بن راىويو .6
 .الحث عمى مراقبة ا عز وجل .7

:أبرز النتائج   

 .أن اإلمام البخاري لو مصداقية في إختياره لؤلحاديث ال كما زعم أوزون .1
أن أول اآليات نزواًل اقرأ وىذا ما أكثر منو األحاديث وال تعارض بين األحاديث بل يحمل بعضيا عمى  .2

 .بعض
 .ال يوجد نص قاطع صحيح عمى أخر اآليات نزواًل، و انما األمر فييا أمر إجتيادٌي  .3
عمم أسباب النزول عمم ميم البد من معرفتو، و التخمي عنو يؤدي إلى فوضى في فيم القرآن الكريم و ىذا  .4

 .ما يريده العقبلنيون أمثال أوزون
 .رجم الزاني ثابت في القرآن و في السنة التبوية و ىذا مما نسخ تبلوتو و بقي حكمو .5
 .وجود النسخ في القرآن الكريم ولكنو قميل  .6
من غير تحريف و ال تعطيل – ما صح منيا نؤمن بو – األحاديث القدسية وما تحويو من أحاديث الصفات  .7

 .ال كما زعم أوزون أنيا تدل عمى المشخص– و ال تأويل 
:أبرز التوصيات  

 .وجوب الدفاع عن السنة النبوية ال سيما أحاديث الصحيحين .1
 .أوصي بالرد عمى كتب المبتدعو ردًا عمميًا محكماً  .2

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 
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